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Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це да 12 кра са ві ка 
2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 18.04.2018 г. бу дуць 
ра зы гра ны 7 на бо раў са до ва га ін стру мен ту 
No Brand Тар на да і су пер прыз — мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power DAT 1800E. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 28.04.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі 
па 30.06.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы 
на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 г. 
і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най 
гуль ні «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» чы тай це ў № 42 
га зе ты «Звяз да» ад 01.03.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 02.03.2018 г. па 30.06.2018 г.
Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3211 ад 27.02.2018 г., 

вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«ЗВЯЗ ДА» — «ЗВЯЗ ДА» — 
РУП ЛІ ВЫМ ГАС ПА ДА РАМ!
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Мі ні куль ты ва тар Мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power Daewoo Power 

DAT 1800EDAT 1800E

— На тал ля, па коль кі жы-

вя це ў са мым цэнт ры Мін-

ска, ад но сі це ся да тых, ка-

го не раз драж няе га рад скі 

шум і мі тус ня?

— Так, я цал кам га рад скі 

жы хар. У цэнтр мы з баць ка-

мі пе ра еха лі, ка лі мне бы ло 

13, та му я тут амаль з дзя-

цін ства. Хоць у нас ёсць да ча, 

быў до мік у вёс цы, дзе жы лі 

мае ба бу ля і дзя ду ля, але з 

дзя цін ства я не лю бі ла пра во-

дзіць ле та за го ра дам. Дзі ця 

ас фаль ту — гэ та пра мя не. 

Вель мі люб лю цэнтр Мін ска, 

бо ты заў сё ды ў ві ры па дзей. 

Мож на на ват ні ку ды не вы хо-

дзіць, ты і так усё ба чыш. Ле-

там з куб кам ка вы вы хо дзіш 

на бал кон, і ад чу ва еш, як 

пра чы на ец ца Мінск. Га рад-

скі рытм вель мі па суе май му 

жыц цю. Ці на пруж вае шум на 

пра спек це? Ні коль кі! У мя не 

ня ма кан ды цы я не раў, ле там 

сплю з ад чы не ны мі вок на мі. 

Ку ды горш, мне зда ец ца, ад-

чу ва ла б ся бе ў ці шы ні. Ёсць 

на ват та кое да сле да ван не 

ву чо ных, што ні ад ча го ча ла-

век так не вар' я цее, як ад ці-

шы ні. Ка лі цал кам пры браць 

усе гу кі, стра ціць ро зум мож-

на за сем хві лін...

— А ка лі ўсё ж не аб ход-

на ад па чыць?

— У мя не звы чай на ня ма 

ча су ку дысь ці па ехаць, ска-

жам, на вы хад ныя, та му ка-

лі трэ ба ад па чыць, ад на віць 

сі лы, я ка жу бліз кім: не ча-

пай це мя не 20 хві лін, і за чы-

ня ю ся ў па коі з кніж кай. Гэ та 

най леп шы для мя не сро дак, 

каб апры том нець. Кні гу заў-

 сё ды на шу з са бой і чы таю: 

у гры мёр цы, ка лі ро бяць пры-

 чос ку, ка лі ча каю сы на ў па-

лі клі ні цы, ка лі да во дзіц ца ез-

дзіць у транс пар це — усю ды, 

дзе ёсць воль ныя хві лі ны.

— І што чы та е це?

— Пе ра важ на кла сі ку. На 

мой по гляд, у пра фе сіі жур-

на ліс та, тэ ле вя ду ча га гэ та 

не аб ход на, бо ні што ін шае 

так не ўзба га чае мо ву. Ад даю 

пе ра ва гу ў асноў ным рус кім 

аў та рам — Чэ ха ву, Да ста-

еў ска му, Талс то му. Ча сам 

чы таю каз кі на італь ян скай, 

па коль кі вы ву чаю гэ ту мо ву. 

Уз ро вень у мя не, ка неш не, 

па куль не та кі, каб чы таць 

Дан тэ Аліг' е ры ў ары гі на ле, 

а вось у каз ках вель мі пры го-

жая і зра зу ме лая мо ва.

Кла січ ную лі та ра ту ру 

я, да рэ чы, люб лю чы таць 

услых. На ват ка лі сын зу сім 

ма лень кі ля жаў у ка лыс цы, 

я чы та ла Талс то га, Да ста еў-

ска га. Не ка то рыя на зы ва юць 

Да ста еў ска га скла да ным аў-

та рам, а я за чыт ва ла ся яго 

тво ра мі яшчэ ў шко ле. Люб-

лю і род ную мо ву. Вось за-

раз чы таю Іва на Ша мя кі на, 

на прык лад. Гэ та і сы ну ка-

рыс на. Доб ра, што ў шко ле 

больш ува гі ста лі ўдзя ляць 

вы ву чэн ню бе ла рус кай мо-

вы. На вед ва ем з сы нам і 

спек так лі, лю бім, на прык-

лад, тэ атр бе ла рус кай дра-

ма тур гіі. Важ на ж не прос та 

ска заць, што трэ ба чы таць, а 

за ці ка віць, каб у дзі ця ці ўзнік-

ла ад чу ван не, што са праў ды 

гэ та вя лі кі пісь мен нік ці твор. 

І каб у яго са мо га з'я ві ла ся 

жа дан не па чы таць гэ ту лі та-

ра ту ру.

— Ці атры ма ла ся да лу-

чыць да чы тан ня сы на?

— Па куль не зу сім. Ён не 

столь кі лю біць чы таць сам, 

як слу хаць, ка лі чы таю я. Мы 

да маў ля ем ся: не каль кі ста ро-

нак чы тае ён, і ас тат няе — я. 

Ва ло дзя за гру жа ны раз на-

стай ны мі за ня тка мі, та му я 

па куль да пус каю гэ та. Вель-

мі хут ка прой дзе час, ка лі ён 

про сіць, каб я па чы та ла. Та-

му я ка рыс та ю ся мо ман там і 

атрым лі ваю ад яго аса ло ду.

— Чым вас за ці ка ві ла 

італь ян ская мо ва?

— У ін сты ту це вы ву ча ла 

ла тынь, а італь ян ская цал кам 

на ёй па бу да ва ная. Ды і ў на-

шай мо ве шмат з ла ты ні, мне 

яе вы ву чаць бы ло вель мі ці-

ка ва. Зай ма ю ся ў ву чэб ным 

цэнт ры пры па соль стве. У нас 

шмат су стрэч з італь ян ца мі, 

се мі на раў, філь маў, я заў сё-

ды з ра дас цю іду на за ня ткі. 

Вель мі люб лю Іта лію, мы з 

сы нам там пра во дзім ад па-

чы нак: ез дзім і на лы жах ка-

тац ца, і ле там на мо ра. Італь-

ян цы на анг лій скай мо ве не 

вель мі лю бяць раз маў ляць, 

лі чаць, што іх мо ва так са ма 

вя лі кая. Каб доб ра іх ра зу-

мець, ад кры ваць для ся бе гэ-

ту кра і ну, лепш ве даць мо ву. 

Та му та кое ў мя не хо бі. Да рэ-

чы, лі чыц ца, што ў ча ла ве ка 

да мі нуе ад но паў шар'е моз га, 

а раз віц цю дру го га спры яе іг-

ра на му зыч ным ін стру мен це 

і вы ву чэн не за меж ных моў. 

Па коль кі му зыч ны ін стру-

мент, фар тэ пі я на, я асво і ла 

ў дзя цін стве, то за ста ец ца 

ўдас ка наль ваць за меж ную 

мо ву. Сын, да рэ чы, так са ма 

на вед вае му зыч ную шко лу, 

іг рае на ксі ла фо не.

— Вы 14 га доў та му 

прый шлі на тэ ле ба чан не. 

У кас тын гу на АНТ та ды са-

праў ды ўдзель ні ча ла пяць 

ты сяч ах вот ных?

— Так, і гэ та пер шы вы па-

дак у гіс то рыі на ша га тэ ле-

ка на ла, ка лі быў так зва ны

на род ны кас тынг: ва ўсіх рэ гі ё -

нах, у роз ных га ра дах пра во-

 дзі лі апы тан ні і вы бі ра лі вя ду-

чых. Спа чат ку аб ра лі муж чын. 

А по тым шу ка лі жа но чы твар, 

у вы ні ку ўзя лі шэсць або сем 

вя ду чых, і я бы ла ў іх лі ку. На 

пер шым эта пе нас ад бі ра лі 

па фо та здым ках, по тым за-

пра ша лі на гу тар ку, пас ля мы 

пры хо дзі лі па чы таць штось-

ці ў сту дыі... І кож ны раз я не 

ве да ла, ці па клі чуць мя не на 

на ступ ны этап. І заў сё ды бы-

ла вя ліз ная коль касць дзяў-
чат. Па мя таю, каб па кі нуць 
сваю ан ке ту, я ста я ла ў доў-
гай чар зе — яе хвост цяг нуў-

ся ад бу дын ка тэ ле ка на ла да 

на бя рэж най Свіс ла чы.

— Па ба чыў шы та кую 

кан ку рэн цыю, не ха це ла ся 

ўсё кі нуць?

— Я ні ко лі не ма ры ла 

быць тэ ле вя ду чай, та му, на-

пэў на, і не рас стро і ла ся б 

моц на, ка лі б мя не не ўзя лі. 

Хоць ба чы ла я ся бе ўсё ж у 

твор чай пра фе сіі — акт ры-

сай, спя вач кай, му зы кан там. 

З дзя цін ства бы ла вель мі ак-

тыў ная — іг ра ла на фар тэ пі-

я на, зай ма ла ся ў гурт ку пры 

рус кім дра ма тыч ным тэ ат ры 

імя Гор ка га, спя ва ла ў хо ры, 

іг ра ла ў ан самб лі. Ка лі мне 

бы ло 17, ма ма ад вез ла мя не 

ў Маск ву да Кла ры Луч ко, на-

шы сем'і та ды сяб ра ва лі. Яна 

ска за ла, што шан цы тра піць 

у тэ ат раль ны ёсць і трэ ба 

спра ба ваць. Я бы ла пры го-

жая, вы со кая, з эк за тыч най 

знеш нас цю. Мя не за пра ша-

лі ма дэль ныя агенц твы. Зды-

ма ла ся ў рэ клам ных ро лі ках, 

бы ла тва рам юве лір на га ма-

га зі на. Але гэ та бы лі ра за выя 

ак цыі.

— Са мі ўсё ж ча го ха це-

лі?

— Па сту піць ва Усе ра сій-

скі дзяр жаў ны ін сты тут кі не-

ма та гра фіі і стаць акт ры сай. 

За сы на ла і ўяў ля ла ся бе ў 

роз ных воб ра зах — На та шы 

Рас то вай на прык лад. Хоць і 

ў ду шы я бы ла На та ша Рас-

то ва. Але дзі ця чыя ма ры так 

і за ста лі ся дзі ця чы мі ма ра мі. 

Бо баць кі не ры зык ну лі ў «лі-

хія» 90-я мя не ад ну ад пус ціць 

у Маск ву. Ра зам з імі вы ра-

шы лі вы браць больш зям-

ную пра фе сію. І я па сту пі ла 

на гіст фак БДУ, атры ма ла 

доб рую, фун да мен таль ную 

аду ка цыю.

А по тым уба чы ла аб' яву 

пра кас тынг і па ду ма ла: ча-

 му б і не? У тым, што тра пі ла 

на тэ ле ба чан не, ёсць і вы пад-

ко васць, і дзесь ці шан ца ван-

не, і мой ха рак тар, без умоў-

на. Бо я ве да ла: ка лі мя не 

возь муць, прый дзец ца шмат 

ву чыц ца. Так і атры ма ла ся. 

Пра ца ваць у кад ры, чы таць з 

суф лё ра — для мя не ўсё ака-

за ла ся но вым і ня прос тым. 

Вель мі па шчас ці ла, што спа-

чат ку мя не ўзя лі ў пра гра му 

«На ша ра ні ца». Дру гім вя ду-

чым быў Ва ле рый Ка шчэ еў. 

Ён пра фе сій ны ак цёр і вель мі 

мне да па ма гаў. Пры зна ю ся, 

я ву чы ла свой тэкст на  па -

мяць, бо мне бы ло скла да на 

чы таць з суф лё ра. Рэ ага ваць 

трэ ба бы ло і на яго, і на вя ду-

ча га, і на рэп лі кі рэ жы сё ра... 

За піс на шай пра гра мы ішоў 

да дзвюх-трох га дзін но чы. 

Вось так удзень па чы на ла і 

ся дзе ла да но чы. А ра ні цай 

пра гра ма вы хо дзі ла ў эфір. 

Бы ло ня прос та, але вель мі ці-

ка ва! Я жы ла толь кі пра цай. 

У нас на тэ ле ка на ле вы дат ны 

ка лек тыў. Усе адзін ад на му 

да па ма га юць. Не со рам на 

прый сці і ска заць, што ты 

неш та не ўме еш. Та му мне 

ўда ло ся атры маць вы дат ны 

во пыт.

— А ва ша дзі ця чая ма ра 

ў пэў ным сэн се спраў дзі-

ла ся: вы зды ма лі ся ў кі но, 

на ват у Але га Ян коў ска га 

ў філь ме «Ідэа льная жон-

ка»...

— Там у мя не бы ла эпі за-

дыч ная ро ля вя ду чай. У ін-

шых філь мах так са ма эпі за-

дыч ныя ро лі. А ў кі но тра пі ла 

на ступ ным чы нам: да нас на 

пра гра му пры хо дзіў рэ жы сёр 

Дзміт рый Аст ра хан. І па пра-

сіў мае фо та здым кі, ска заў,

што, маг чы ма, мы вас і за про-

сім. Вось так пе ры я дыч на і 

да гэ туль за пра ша юць. Але 

я не пра фе сій ная акт ры са, і 

ра біць стаў ку на кі но бы ло б 

ня пра віль на.

— Пас ля на ра джэн ня Ва-

ло дзі вы вель мі хут ка вяр-

ну лі ся да ра бо ты...

— Так, яму бы ло 10 ме-

ся цаў, ка лі я вяр ну ла ся ў 

эфір. У дэ крэт ны ад па чы нак 

я пай шла з пра гра мы «На-

ша ра ні ца». І на маё мес ца 

ўзя лі Лю сю Лу шчык. Та му я 

не ве да ла, што мне пра па-

ну юць на АНТ, ка лі вяр ну ся. 

І тут якраз шу ка лі яшчэ ад ну 

вя ду чую для «На шых на він».

Ры гор Ле а ні да віч Кі сель 

(на той мо мант кі раў нік ка-

на ла АНТ. — Аўт.) даў мне 

шанц па спра ба ваць ся бе ў 

ро лі вя ду чай ін фар ма цый най

пра гра мы, за што я яму вель мі 

ўдзяч ная. І вось ужо 10 га-

доў я вя ду пра гра му «На шы 

на ві ны».

— Хто да па ма гаў вам, 

ка лі сын быў ма лень кі і да-

во дзі ла ся пра ца ваць?

— Мае баць кі. Яны і ця пер 

мне да па ма га юць.

— Якія ў вас ад но сі ны з 

баць кам Ва ло дзі?

— Мы рас ста лі ся, ка лі сы-

ну бы ло паў го да. Бы ло вя лі-

кае ка хан не, але мы не здо-

ле лі яго за ха ваць. Ён па ехаў у

Ра сію, у яго там свой біз нес. 

Я бы ла не га то вая па кі нуць усё

тут і па ехаць да яго. За раз мы 

з ім доб рыя сяб ры, нам з Ва-

ло дзем ён вель мі да па ма гае. 

Праў да, лі чыць, што сы на я 

над та пе шчу (усмі ха ец ца).

— На коль кі важ на для 

вя ду чай за хоў ваць ма ла-

досць, не мя няц ца шмат га-

доў, як, ска жам, вя ду чая з 

пер ша га ра сій ска га ка на ла 

Ка ця ры на Анд рэ е ва?

— Яна, да рэ чы, на вед вае 

і трэ на жор ную за лу, і ба сейн. 

Спорт ёсць і ў ма ім жыц ці. 

Апош нім ча сам зай ма ю ся 

ў На тал лі На ва жы ла вай па 

ін ды ві ду аль най пра гра ме. 

Яна і са ма прык лад для мно-

гіх і для мя не — у 63 га ды 

ў вы дат най фі зіч най фор ме: 

ста іць на га ла ве, са дзіц ца на 

шпа гат, ро біць мос цік... Вель-

мі люб лю ра ні цай ха дзіць на 

аква-аэ ро бі ку. Ча сам ма гу і 

на пра беж ку ў пар ку вый сці, 

па ка тац ца на ве ла сі пе дзе, у 

ба сейн сха дзіць. Ле там на ват 

у фут бол гу ля лі з сы нам.

— Што трэ ба ра біць, каб 

твар за ста ваў ся ма ла ды і 

пры го жы, як у вас?

— Лі чу, што мне па шчас-

ці ла з ге не ты кай: мая ба бу ля 

ў 90 га доў доб ра вы гля да ла. 

Важ ныя і на шы эмо цыі: ка лі 

ча ла век све ціц ца да бры нёй 

і лю боўю, гэ та і на тва ры ад-

бі ва ец ца. Я люб лю і ўся ля кія 

кас ме тыч ныя пра цэ ду ры, на-

вед ваю кас ме то ла га. Не ад-

маў ля ю ся і ад хат ніх срод каў: 

раб лю мас кі з ма ла дой буль-

бы, клуб ніц з град кі, агур коў. 

Я за лю бы до гляд, у тым лі ку 

і за на род ныя рэ цэп ты. Так-

са ма для жан чы ны важ на 

вы сы пац ца. У мя не, праў-

да, гэ та не заў сё ды атрым-

лі ва ец ца. Та ды на да па мо гу 

пры хо дзяць за ма ро жа ныя 

ля до выя ку бі кі з ра мон кам 

ці чыс та це лам. 

— Да пус ка е це маг чы-

масць з уз рос там больш 

сур' ёз на га ўмя шаль ніц тва?

— Уко лы з комп лек сам 

ві та мі наў і ка ла ге нам, які з 

уз рос там не вы пра цоў ва-

ец ца, я і ця пер раб лю. Гэ та 

до гляд глы бо ка га ўздзе ян-

ня, так зва ная ме за тэ ра пія. 

Пра хі рур гіч нае ўмя шаль ніц-

тва па куль не га то вая ад ка-

заць, з ма ёй пра фе сі яй яно, 

ка неш не, мо жа спат рэ біц ца. 

Але важ на за хоў ваць ме ру. 

Усё ж я за пры го жае на ту-

раль нае ста рэн не.

Але на КРА ВЕЦ.

На тал ля НЕ МА ГАЙ: 

На тал ля Не ма гай — ад на з са мых вя до мых бе ла рус кіх 

тэ ле вя ду чых. На ка на ле АНТ яна пра цуе ледзь 

не з са ма га яго ўтва рэн ня, пры чым тра пі ла ту ды 

пас ля «на род на га» кас тын гу, ка лі вя ду чых вы бі ра лі 

гле да чы. Пра вы пад ко васць, якая ста ла пра фе сі яй, 

і тое, як за ха ваць пры га жосць, а так са ма на вош та 

шмат чы таць, ву чыць за меж ныя мо вы і асвой ваць 

му зыч ныя ін стру мен ты, На тал ля рас ка за ла, 

гас цін на за пра сіў шы да ся бе да до му на ка ву.

«МА РЫ ЛА СТАЦЬ АКТ РЫ САЙ»

З сынам Валодзем.


